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RESPOSTA AOS FILHOS DA NOVA DÉCADA - “João Guilherme Sabino Ometto, engenheiro, empresário e membro da Academia Nacional
de Agricultura, ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, traçando em sua opinião, o poder de o Brasil buscar neste novo tempo, condições melhores para a vida do brasileiro, após o fim da pandemia de coronavírus.”
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“A vinda da Fatec para Barretos é
um sonho realizado”, diz Paula Lemos
A prefeita de Barretos,
Paula Lemos, recebeu nesta
quinta-feira (27), o professor
doutor Paulo Sérgio Jorge,
nomeado pelo governo estadual para coordenar a implantação da Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Barretos.
A conversa contou com
a presença do presidente da
Câmara, vereador Paulo Correa, e da secretária municipal
de Desenvolvimento Econômico, Maria Adélia Espinha
de Lima Bueno.
O curso de Gestão Hospitalar está com inscrições abertas até o dia 7 de junho pelo
site vestibularfatec.com.br.

ACIB e Sincomercio lançam
promoção Dia dos Namorados 2021
A Associação Comercial e
Industrial de Barretos (ACIB)
e o Sincomercio já começaram a promoção de Dia dos
Namorados no comércio de
Barretos, com a distribuição
de cupons e sorteio virtual na
rede social Instagram.
A distribuição de cupons nas
lojas associadas vai até o dia 14
de junho. O sorteio está marcado
para o dia 15 de junho, às 10 horas, com os seguintes prêmios: 01
Final de semana no Barretos Country Hotel; 01 jantar para 01 casal
na Churrascaria Costela de Ouro,
01 vale-compras no valor de R$

120,00 da Cia Do Esporte; 01 relógio masculino Oriente Quartz,
caixa e pulseira aço da Relojoaria Orient, 03 pares de aliança
da Gold MIG; 01 vale-compras
de R$ 500,00 da Óticas Carol da
Av. 21; 01 vale de R$ 500,00 do
Sicredi e 01 vale- serviços de R$
500,00 do Salão da Luiza.
O sorteio virtual acontece
pela plataforma Instagram no
dia 11 de junho com 01 lingerie da Hope e 01 jantar para 01
casal no restaurante Don – Don.
Este ano a campanha celebra o amor e sua diversidade
e é ilustrada com casais que

representam o comércio de
Barretos: Carolina Coelho e
Vitória Caroline Machado; Estela Nascimento de Alcamin e
Ivon Carlos Pereira; Fernando
de Paula Lourenço e Roberto
Luís de Oliveira, Camila Tavares e Caio Pretti e Edson Abe e
Vera Pivotto Abe.
Para a presidente da ACIB,
Jackelyne Rossini, será uma
campanha democrática e inclusiva. “Procuramos unir a
campanha a uma homenagem
a casais que representam nosso setor e diversos casais em
nossa cidade”, disse.

Rio das Pedras
oferece Espaço Renatão
Para os associados que necessitam
de um espaço aconchegante e bem estruturado, para passar um dia com a
família e os amigos, o Rio das Pedras
disponibiliza a partir deste Sábado
(29/05) na Sede Central ou Sede de
Campo, as locações do recém inaugurado “ Espaço Renatão”. O espaço disponibiliza uma ótima estrutura,
tendo em seu interior: Pia de mármore, geladeira, fogão, churrasqueira,
fogão a lenha, 05 jogos de mesas com cadeiras plásticas, caixa térmica e ventilador de teto.
Lembrando que durante a Pandemia a ocupação é de 10 pessoas, onde todos deverão estar
utilizando máscara. Saiba mais em: https://rpcc.com.br/valores-e-tarifas/espaco-renatao/

Serão 40 vagas para o curso
que terá 3 anos de duração.
Nesse primeiro ano, a Fatec
vai ser instalada no Pavilhão
Fernando e Sorocaba dentro do
Hospital do Amor, na Rua Antenor Duarte Vilela, n° 1331,
no bairro Dr. Paulo Prata.
“E esse sonho só foi possível graças ao trabalho em conjunto dessas pessoas que estão
aqui e de tantas outras que
acreditaram nesse projeto. A
minha expectativa é de que até
o final do quarto ano do nosso
mandato, a faculdade já tenha
aberto todos os seis cursos
previstos”, afirmou a prefeita
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Paula Lemos.

Secretário de Esportes enaltece o
trabalho do Barretos Esporte Clube
O Barretos EC terminou a primeira fase do
Campeonato Paulista Série A 3 na vice-liderança.
Na primeira fase se classificam as oito primeiras
equipes que agora fazem
o chamado mata-mata. O
Touro do Vale vai enfrentar o Primavera de Indaiatuba. O primeiro jogo já
é nesta sexta-feira (28),
na casa do adversário e Delegação do BEC saindo para Indaiatuo jogo de volta acontece ba onde fará o primeiro jogo das quartas
de finais, nesta sexta, às 15 horas
na próxima segunda-feira, 31 de maio, no Estádio Fortaleza. “Mesmo em ano de torcedor
ausente das arquibancadas e com baixa arrecadação com patrocinadores, a diretoria buscou parceiros e o resultado é de encher o
torcedor de orgulho e merece o nosso reconhecimento”, enalteceu o
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secretário de Esportes, Tony Carvalho.

Senac Barretos
recebe nova gerência

O Senac Barretos terá uma
nova gerente a partir da próxima
terça-feira, 1º de junho. Maíra
Latorre Lopez assume o lugar de
Emerson Mello dos Santos, que
passará a administrar a nova unidade Senac em Ourinhos. Maíra
Lopez é jornalista, possui MBA
em Marketing Estratégico e especialização em Gestão Escolar. Atua no Senac desde 2009,
com experiências em educação a distância, comunicação, planejamento estratégico, gestão de projetos e gestão de negócios
educacionais. Já passou pela Gerência de Atendimento Corporativo do Senac, onde esteve à frente de projetos educacionais
com grandes organizações públicas e privadas. Em 2018, participou do programa de movimentação gerencial da instituição e
acumulou experiência administrativa em unidades do interior.

Defesa civil combate
incêndio em pastagem
Equipe da Defesa Civil, sob
o comando do secretário, Elson
Santos, através do chefe de gabinete, Rodrigo Alcamin, e dos
bombeiros municipais, Diego e
Raul, estiveram no final da Avenida C-1, atrás do Condomínio
Batista Anania, onde controlaram
um incêndio de média proporção.
O fogo atingiu uma pastagem no
local. A equipe da defesa civil foi
apoiada pelos bombeiros militares e caminhões de uma usina.
O secretário Elson Santos comunicou o ocorrido junto a Defesa
Civil Estadual, através do SIDEC.
Ele também solicita da população
muita atenção nessa época de
seca, “pois qualquer deslize pode
ocasionar um incêndio de grandes proporções, colocando em
risco vidas e patrimônios. Vamos
prevenir desastres desse tipo”, frisou o secretário.
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Editorial

Resposta aos filhos da nova década
João Guilherme Sabino Ometto, engenheiro, empresário e membro da Academia Nacional de Agricultura,
ocupa nosso espaço de opinião nesta edição, traçando em sua opinião, o poder de o Brasil buscar neste
novo tempo, condições melhores para a vida do brasileiro, após o fim da pandemia de coronavírus. Segue.
Em 2021 nascerão 140 milhões de crianças no mundo,
sendo 2,5 milhões no Brasil.
Já no primeiro dia de 2021, a
Terra recebeu 371.504 habitantes, os primeiros filhos da
década que se inicia. Em nosso país, foram 6.935.
Os dados são do Fundo das
Nações Unidas para a Infância
(UNICEF). Multiplicam-se,
portanto, os desafios e a responsabilidade da civilização
de prover vida de qualidade às
presentes e às novas gerações,
em um cenário econômico
abalado pela Covid-19, que
aumentou a pobreza, empurrando cerca de 150 milhões de
pessoas para patamar abaixo
do nível da miséria, segundo
estimativas da ONU.
Os números mostram que,
apenas com o crescimento
vegetativo de 2,5 milhões de
habitantes, teremos no Brasil
um novo contingente equivalente à população de Belo Horizonte (MG).
A comparação dimensiona a

premência de promovermos amplo processo de inclusão, recuperação de empregos perdidos,
geração de novos postos de trabalho e retomada do crescimento
econômico em níveis mais elevados do que antes da pandemia.
Temos, assim, compromissos relevantes a serem cumpridos, que incluem, necessariamente, um plano eficaz
de vacinação de nosso povo
contra o novo coronavírus,
essencial para a normalização
plena das atividades.
São inadiáveis, também,
as reformas estruturais, como
a tributária e administrativa,
fundamentais para destravar
investimentos, proporcionar
mais equilíbrio fiscal e viabilizar a expansão do PIB. E
em grau compatível com nosso potencial demográfico, de
recursos naturais, do agronegócio e de setores industriais
e de serviços que, apesar de
todos os obstáculos, são bem
estruturados e competentes.
É de se esperar, assim, que a

Câmara dos Deputados e o Senado, que contam com novas
mesas diretoras este ano, o Executivo e o Judiciário trabalhem
de modo mais sinérgico e assertivo para o bem maior do país.
Afinal, a retomada do crescimento econômico em níveis
capazes de resgatar do desalento os cerca de 14 milhões
de desempregados e de prover educação, trabalho digno
e melhor vida às presentes e
futuras gerações exigirá políticas públicas eficazes.
Temos plenas condições
de vencer os desafios da nova
década, promovendo a inclusão socioeconômica dos
brasileiros, por meio de um
projeto eficaz de desenvolvimento sustentado.
Possuímos indústria sólida e meios privilegiados
para cultivar alimentos sem
desmatar. Somos um dos líderes mundiais na produção
de etanol e o sétimo país em
energia eólica, que agora será
impulsionada com a geração

off shore. Estamos entrando
de maneira competitiva na
solar e dispomos de recursos
hídricos abundantes.
Basta, agora, inteligência
para trabalhar em um modelo
que proteja o ambiente e gere
renda para a população. Numa
perspectiva de responsável
otimismo, temos tudo para
ser um dos líderes globais na
agenda ambiental e na retomada da economia, respondendo
de maneira muito competente
a essas duas demandas prioritárias da humanidade.
Muitos haverão de alegar as
dificuldades de se realizar, em
plena pandemia, o que não temos conseguido fazer de modo
eficiente nas últimas décadas.
Porém, é nas grandes crises que
as nações têm a oportunidade
de demonstrar sua verdadeira
capacidade de mobilização,
luta, reação às adversidades e
poder de superação.
Está na hora de o Brasil
tornar-se sujeito de sua própria
história e protagonista global.

Opinião

“As escolas nunca mais serão as mesmas”
A importância de tecnologias educacionais para o aprendizado

EXPEDIENTE

Depois de mais de um ano
trocando o giz pelo mouse e o
uniforme por um avatar, está
claro que as escolas não serão
mais as mesmas. Os territórios educativos não são mais
demarcados por fronteiras físicas (na verdade não existe
mais fronteira alguma)
Em qualquer cenário que
a educação se desenvolva escolas públicas ou privadas,
pequenas ou grandes, da periferia ou de bairros nobres,
professores e alunos não as
veem com o mesmo olhar de
meses atrás e, mesmo com a
retomada das aulas presenciais (ainda indefinida), educando e educadores não aceitarão dar um passo atrás.
Os últimos meses foram
muito duros, um desafio imenso
para os professores que tiveram
que se adaptar a um novo jeito
de ensinar, sem tempo para se
preparar e fazer uma transição
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minimamente adequada.
Foi igualmente difícil para
milhares de estudantes brasileiros sem acesso à internet,
sem um computador, muitas
vezes com apenas um aparelho celular sendo compartilhado para as diversas necessidades de toda uma família.
Essa realidade balançou as
estruturas da escola.
De repente, todos os atores no processo educacional
se viram envolvidos e amparados pela tecnologia. E essa
consciência que despertou de
dentro para fora dos muros
da escola é irreversível. Hoje,
professores, estudantes e gestores têm outra visão do processo de aprendizagem.
Sim, eles querem o contato,
o abraço e a convivência das
salas de aula, mas aquele professor que foi para frente de
uma câmera e reinventou sua
aula e o aluno que teve auto-
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nomia para estudar, ainda que
a duras penas, ao retornar para
a escola não serão os mesmos
que a deixaram há meses atrás.
E é nesse contexto que tradição e inovação precisarão
se equilibrar. As tecnologias
educacionais deixaram de ser
coadjuvantes. Agora elas são
indispensáveis. Não se trata
apenas de fornecer computadores, smartphones e conexão
à internet. Esses elementos
são uma parte do caminho a
seguir, mas não é o fim.
A escola já viu que os alunos
sabem manejar as ferramentas
tecnológicas. Hoje falamos do
que a escola precisa fazer para
que esses instrumentos sejam
atrativos para crianças e jovens;
só assim será possível despertá-los para a busca do conhecimento e engajá-los no processo
de aprendizagem.
Cabe à escola iniciá-los
na programação, orientá-los a
selecionar conteúdos e aproveitar tudo que a internet tem
a oferecer de melhor: games,
apps, realidade virtual, inteligência artificial, etc.
Mesmo no primeiro contato com celular, ou qualquer
outra solução digital, crianças
e jovens são surpreendentes.
Essa geração já nasceu com
“chip” e agora a escola precisa
ativar o dispositivo dentro de
cada um, ao mesmo tempo em
que assume que a sala de aula
não é mais o único local que
o aluno tem para buscar informações e conhecimentos.
A aula híbrida é apenas uma

das formas disponíveis para vivenciar a tecnologia na educação: híbrida, remota, semipresencial, presencial, a distância,
não importa qual a modalidade,
ignorar as tecnologias educacionais é dar força a um “vírus”
que pode deixar os alunos em
extrema desvantagem.
Mesmo com todas as mudanças que ocorreram década após
década, a escola é a instituição
que, a despeito de muitas outras,
se mantém através do tempo.
Por isso, nada mais inspirador do que, neste momento, ela
se abrir para o novo e adotar
uma nova jornada de aprendizagem, agregando tecnologias
educacionais inovadoras, mas,
principalmente, que estejam
em sintonia com os interesses
dos jovens de hoje.
Plataformas adaptativas,
robótica, linguagem de programação entre muitas outras,
são grandes aliadas de um
ensino mais personalizado,
porque cada aluno é único, e é
assim que ele espera ser visto.
Cilvia Moraes Ribeiro dos Santos
Analista de Projetos na unidade
de Tecnologia Educacional
da Positivo Tecnologia

PAINEL

CPI DO COVIDÃO
Ricardo Bodinho (PP)
revelou que Barretos recebeu R$ 750 mil para custeio do SVO (Serviço de
Verificação de Óbito) que
é mantido pela Fundação
Pio XII. O vereador revelou
que o SVO não está realizando as autópsias e está
enviando os corpos para o
IML (Instituto Médico Legal). “É triste ver o dinheiro não sendo empregado
corretamente”, afirmou.
RECURSOS PARA
BARRETOS 1
O vereador Ângelo
Tegami (PV) anunciou a
conquista de R$ 300 mil
junto ao deputado federal, Ricardo Silva (PSB),
para aquisição de uma
máquina motoniveladora
para manutenção de estradas rurais.
RECURSOS PARA
BARRETOS 2
O vereador Rodrigo Malaman (PSDB) anunciou R$
300 mil para a Praça Nadir
Kenan. O valor foi liberado pelo deputado federal,
Vanderlei Macris (PSDB).
QUEM INDICA
No comando da Secretaria Municipal de Educação desde o primeiro dia
de governo, Jéssica Maria
dos Santos é indicação de
Graça Lemos e do vereador
Adilson Ventura (PL).
NO COMANDO
Suplente de vereador
em Jaborandi (SP), Renato
Aparício (PSD) assumiu o
comando do partido nesta
semana.
CERTIFICAÇÃO
PARA ENTIDADE
Em portaria publicada
na edição de quinta-feira
(27) do Diário Oficial da
União, a Secretaria Nacional de Assistência Social
concedeu certificação de
entidade beneficente de
assistência social para a
APAE de Barretos. Tem validade de 3 anos.
FORA DE BARRETOS
O deputado licenciado
Itamar Borges (MDB), que
agora ocupa a Secretaria
de Estado da Agricultura,
afirmou que será apre-

sentada uma emenda ao
projeto que cria a Região
Metropolitana de Rio Preto, para que Olímpia seja
incluída no projeto em tramitação na Assembleia Legislativa. O município também pleiteia a inclusão no
Parlamento Regional.
BARRETOS DENTRO
O deputado estadual
Rafael Silva (PSB) pediu a
inclusão de Barretos, Colina e Colômbia na Região
Metropolitana de Rio Preto,
pois correm o risco de ficarem ilhadas. Os três municípios também não foram
incluídos na Região Metropolitana de Ribeirão Preto.
DE MALA E CUIA
Uma fonte segura revelou que o ex-prefeito de
Bebedouro (SP), Fernando
Galvão, poderá se mudar do
DEM para o PSDB. Porém,
pode encontrar resistência
do tucano Fernando Piffer.
NÃO VAI IMPLORAR
João Doria (PSDB) não
vai implorar para o ex-governador Geraldo Alckmin
ficar no PSDB e disputar
o Senado, caso José Serra
saia para a Câmara dos Deputados. Doria trouxe Rodrigo Garcia, do DEM, para
sucedê-lo.
PROTESTO SEGURO
Cansados do atraso na
vacinação e da postura do
governo no controle da
doença, a população sairá
às ruas neste sábado (29)
em 110 cidades, incluindo
as 27 capitais, para desgastar o presidente e impulsionar a CPI da Pandemia. A
organização é do Povo sem
Medo, Brasil Popular e Coalizão Negra por Direitos.

Igor Sorente é
jornalista e escreve
semanalmente para a coluna.
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PENSAMENTO DA SEMANA: “Muitas pessoas têm medo de dizer o que querem. E é por isso que elas não conseguem o que querem.” (Madonna)

A deputada estadual Analice Fernandes (PSDB) anunciou, na
quarta-feira, dia 26 de maio/21, o envio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 600 mil para Barretos. Ao lado da prefeita Paula Lemos, a parlamentar destacou o carinho que tem
pela cidade. “Barretos sempre esteve no meu coração. Foi um
prazer conhecer a Paula, uma mulher dinâmica, inteligente
e competente que assumiu a Prefeitura com muita coragem.
Estou lutando junto dela para melhorar a vida das pessoas de
Barretos. Contem comigo”, afirmou. Paula Lemos, por sua vez,
agradeceu à deputada pelo comprometimento com os barretenses. “Eu já havia encontrado a Analice em outras oportunidades e, em todas, ela foi muito atenciosa comigo e com as
demandas da nossa cidade. Quero agradecê-la pelo grande
trabalho que vem fazendo”, afirmou a prefeita.

Teve bolo, guaraná e muitos doces para Helena Ribeiro
Dorigo, terça-feira (25), que completou mais um ano de vida.
Ela que é uma criança alegre, inteligente e amorosa, recebeu
o carinho dos pais Felippe e Nathalia, dos amiguinhos e dos
familiares. Felicidades! (foto: Camila Siqueira Fotografia)

Apaixonada por esportes, bike e corrida, essa é Alexandre
Rabelo Machado, que brindou idade nova domingo (23), recebendo na data, o carinho especial da filha Julia, do maridão
José Augusto (foto), amigos e familiares. Parabéns Alê!

Hoje (28) é dia de cantar parabéns para Ana Clara Silva
Schiapati que completa seus 03 aninhos, e amanhã (29)
para a mamãe Thatyaine. O carinho fica por conta do
papai e maridão Alexandre Augusto de Carvalho Silva
e familiares. Parabéns! (foto: Darciela Lesquim)

O domingo (23) foi de festa para Ana Julia, que completou
03 aninhos de idade, com direito a decoração de circo e os
personagens Patati & Patata. Por conta do momento em que
estamos vivendo, o evento foi em casa, ao lado dos pais, tios e
avós. Os beijos e paparicos não faltaram, por parte da mamãe
Camila e do papai Joelmir. Parabéns Ana Julia!

O casal Vinicius Fernandes de Oliveira Maia e
Flaviane Medeiros Maia, em comemoração aos três
anos de casados, aproveitaram o período de férias para
curtir as belezas de Natal. Os cônjuges estão curtindo o
momento hospedados na praia de Ponta Negra. Sucesso!
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POLÍTICA

Paula Lemos assina sanção de nova lei que
beneficia servidores públicos municipais
Como havia prometido
após aprovação por unanimidade na Câmara, a prefeita de
Barretos, Paula Lemos, formalizou na última quarta-feira (26), a sanção da lei que regulamenta a previdência dos
servidores públicos municipais de Barretos.
O ato teve a presença do
presidente do Instituto de Previdência Municipal (IPMB),
Lincon Del Bianco de Menezes, do secretário municipal
de Finanças, Fernando Oliveira Soares, do corregedor Paulo Fernando Scannavino e do
servidor Milton Ferreira Filho,
que ingressou em 1987 no serviço público e será um dos beneficiados com a nova lei.
PRINCIPAIS
MUDANÇAS
Pela nova legislação, haverá a isenção da alíquota de
contribuição para pensões e
aposentadorias até o valor de
R$ 3 mil, uma das grandes
reivindicações dos aposentados. Assim, será descontada a
alíquota de 14% apenas para
o montante que exceder esse
valor de R$ 3 mil. Ou seja, se
um benefício tem o valor de
R$ 3.800, só incidirá o desconto no valor de R$ 800.

Aquino José é jornalista e escreve semanalmente para
esta coluna. (e-mail: aquinojosenafoto@gmail.com)

A INFIEL BANCADA DA PREFEITA
O vereador Paçoca (PV) tornou público a infidelidade da
bancada de sustentação da prefeita Paula Lemos (DEM).
Na sessão de segunda-feira (24), ele revelou que colegas do
parlamento não cumprem o que se combina nos encontros
preliminares à reunião da Câmara. No entanto, não deu nome
dos infiéis legisladores.
RAPHAEL É APOSTA ELEITORAL DO PDT
O advogado e vereador Raphael Oliveira, atualmente filiado
do PRTB, pode ser anunciado como pré-candidato a deputado
estadual pelo PDT. A articulação para a mudança de legenda acontece com membros do diretório do partido no município. A agremiação também pretende lançar um barretense para
disputar vaga na Câmara dos Deputados.

E para garantir que o Instituto de Previdência Municipal
(IPMB) tenha condições financeiras de arcar com os benefícios dos aposentados, a contribuição previdenciária patronal
mensal da prefeitura e das autarquias subirá para 18% sobre a folha de pagamento dos
servidores efetivos. Hoje, essa
taxa é de cerca de 14%.
Foi aprovada, também, a
integralidade da aposentadoria do servidor que ingressou

no serviço público até 31 de
dezembro de 1990. Também
está garantido o 100% da média da contribuição previdenciária para os funcionários
que ingressaram até dezembro de 2003. Outra reivindicação da categoria, a nova lei
reduziu de 50 para 45 anos a
idade do cônjuge ou dependente do servidor adquirir o
direito à pensão vitalícia.
A prefeita Paula Lemos
agradeceu a colaboração e

a celeridade dos vereadores
na aprovação da legislação e
elencou a dificuldade financeira do Instituto de Previdência.
“Eu quero criar a base para
que o instituto possa se manter com as próprias pernas e
que os servidores tenham a
garantia de que irão receber
suas merecidas aposentadorias. Isto representa cuidar das
pessoas, ter visão de futuro e
de sustentabilidade”, completou Paula Lemos.

Visto que a síndrome pós
Covid-19 deve ser uma preocupação de todos os gestores municipais para que
futuramente não haja uma sobrecarga do sistema de saúde, o presidente da Câmara de
Barretos, Paulo Correa, questionou a administração municipal se quando o paciente sai
da internação é realizada avaliação para identificar possíveis sequelas como neurológicas, cardíacas, pulmonares,

renais e metabólicas.
Em caso da não realização da avaliação, o vereador
indagou por quais motivos
não é realizada. Outro questionamento é se a administração municipal já realizou
estudos para criação de um
Centro de Tratamento Pós
Covid-19, com equipe multidisciplinar para atendimento desses pacientes.
“Já é consenso entre a comunidade médica que a recu-

peração do paciente Covid-19
não termina no momento da
alta hospitalar. É preciso investigar e tratar possíveis
sequelas que muitas vezes
evoluem sem dar sinais, resultando em danos graves à saúde”, disse Paulo Correa.
O vereador citou como
exemplo, o município de Caeté, na região metropolitana de
Belo Horizonte, que lançou
um programa de atendimento
pós Covid-19.

Paulo Correa pede criação de um
centro de tratamento pós Covid-19

Vereador Ricardo Bodinho sugere
que os terrenos em desuso da
prefeitura sejam aproveitados para
construção de casas populares
Por meio do requerimento nº
805/2021, o vereador Ricardo
Bodinho (PP) solicitou ao Executivo Municipal para enviar
um levantamento dos terrenos
pertencentes à administração e
que estão sem utilidade.
O vereador sugere que esses
terrenos sejam utilizados para a

PITA FOGO

construção de casas destinadas
às pessoas de baixa renda, em
especial àquelas que, atualmente, vivem em situação de risco.
“Em nossa cidade há muitas
famílias carentes vivendo em condições inadequadas e de risco, que
ainda não foram contempladas
com moradias populares ofereci-

das pelos programas de habitação
do governo”, ressalta Bodinho.
“Muitos terrenos pertencentes
à prefeitura, que estão desocupados há muito tempo, poderiam ser
úteis para a construção de obras
públicas, bem como de novas
moradias contemplando muitas
famílias”, concluiu o vereador.

O vereador Nestor Leonel
solicitou por meio de requerimento à prefeita Paula Lemos,
a instalação de dispositivos de
descanso, lazer, bancos e recreação, como parques infantis nas Avenidas das Nações e
Antônio Frederico Ozanan.
“Estes benefícios são destinados ao bem-estar da população que frequenta tais locais
para práticas esportivas. Nestas
áreas também podem ser concedidos direitos de uso e exploração visual para comerciantes
e empresários a fim de divulgar suas marcas, uma maneira
de compensar os investimentos

realizados pelo executivo municipal”, alega o vereador.
“Ademais, as Avenidas
das Nações e Antônio Frederico Ozanan, popularmente
conhecidas respectivamente
com Avenida das Duas Pistas e Avenida dos Coqueiros
são locais que atraem muitos praticantes de esportes,
principalmente depois das 17
horas, entretanto, ambas não
dispõem de tais estruturas solicitadas de repouso e descanso”. Justificou o vereador.
PLANTIO DE ÁRVORES
Nestor Leonel também solicitou da prefeitura um acor-

VAI ESVAZIAR O NINHO TUCANO
Há quem garanta que o vereador Raphael Silvério (PSDB) irá se
filiar ao PSB. Ele tem conversado preliminarmente com lideranças estaduais. Dizem que as malas estão prontas para ele trocar o
ninho tucano pelo aconchego socialista. Ainda mais com a possibilidade da prefeita Paula Lemos (DEM) migrar para o PSDB.
TEM QUE PEITAR O HENRIQUE PRATA
No entendimento do presidente da Câmara, Paulo Correa
(PL), a prefeita Paula Lemos (DEM) e o secretário da Saúde,
Kleber Rosa, tem que peitar o Henrique Prata. “Ele não pode
fazer o que quer”, afirmou ao criticar a gestão de leitos para
atender pacientes com Covid-19.
TEGAMI DESEJA QUESTIONAR GESTOR
O vereador Ângelo Tegami (PV) disse que no dia em que o
Henrique Prata for convocado para depor na CPI da Covid-19,
ele quer participar do encontro e fazer uns questionamentos.
SALVAÇÃO NA TERRA E NO CÉU
Padres, pastores e líderes de todas as religiões incluídos no
cronograma de vacinação da Covid-19 é a reivindicação do
vereador Rodrigo Malaman (PSDB), endereçada à prefeita
Paula Lemos (PSDB).
FEIRA LIVRE NO SAN DIEGO
A implantação de feira livre no bairro San Diego consta de um
dos requerimentos de Paulo Correa (PL) aprovados na última
sessão ordinária de maio da Câmara de Barretos.
PERTINHO DA PONTE VELHA
O vereador Fabrício Lemos (PSL) solicitou melhor escoamento de
águas servidas e pluviais na estrada municipal BA40, no distrito
de Adolfo Pinto, nas proximidades da Ponte Velha, no Rio Pardo.
EM TEMPOS DE CRISE...
... é melhor perder o sono do que perder o lugar de deitar.

Conjunto Habitacional
Luiz Spina recebe ação
de zeladoria urbana

Vereador Nestor Leonel solicita espaço de descanso e lazer
nas Avenidas das Nações e Antônio Frederico Ozanan
do com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente a fim de realizar o
plantio de árvores, cujas espécies contenham características em sua fisiologia de
crescimento rápido, em toda
extensão da Avenida das Nações, em ambos sentidos.
“Dessa forma, com o
plantio destas árvores, estes
locais se tornarão mais agradáveis com a incidência de
mais sombras visando o bem-estar dos transeuntes, assim
como um melhor aspecto urbanístico para cidade”, justificou o vereador.

Equipes da secretaria municipal de Meio Ambiente,
além do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto e da empresa Shalon, realizaram nesta
quinta-feira (27), uma ação de
zeladoria urbana no Conjunto
Habitacional Luiz Spina.
Foram efetuados trabalhos
de roçadas, retirada de entulhos, limpeza completa de
vias, sarjetas e calçadas. Nesta grande ação foram envolvidos mais de 35 funcionários,
utilizando diversos maquinários, assim como tratores, retroescavadeiras e caminhões.
De acordo com o secretá-

rio Zecão Falleiros, “os demais conjuntos habitacionais
da cidade também serão contemplados com essa ação de
zeladoria. Já inserimos em
nosso cronograma de atividades para as próximas semanas”, salientou.
Zecão pede a colaboração
de todos os moradores para a
conservação do local. “A prefeitura está cumprindo com a
sua parte, mas é preciso que a
população colabore, se conscientize que o lixo jogado em
locais inadequados retorna
para dentro das residências em
forma de doenças”, destacou.
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“A vinda da Fatec para Barretos é um
sonho realizado”, diz Paula Lemos

A prefeita de Barretos, Paula
Lemos, recebeu nesta quinta-feira (27), o professor doutor Paulo
Sérgio Jorge, nomeado pelo Governo Estadual para coordenar
a implantação da Faculdade de
Tecnologia (Fatec) em Barretos.
O novo coordenador tem
mestrado e doutorado em Medicina Veterinária pela Unesp
de Jaboticabal e já coordenou o curso de Tecnologia de
Alimentos da Fatec Marília,
além de ter experiência como
professor na Universidade de
Marília (Unimar).
“Com a vinda da Fatec, Barretos irá se consolidar como
polo da área da Saúde e atender
a demanda de profissionais de
toda a região e, talvez, do país
todo”, comentou o coordenador.
O encontro teve a presença
virtual do Diretor de Desenvolvimento do Hospital do Amor,
Henrique Morais Prata, que foi
determinante para a vinda da
faculdade para Barretos.
“Percebi a falta grande de
profissionais dessa área no Brasil todo. Dessa maneira, o hospital se mobilizou junto com a
prefeitura para que consigamos
formar essa mão de obra qualificada. Sou um entusiasta da educação e a prefeitura pode contar
comigo em todos os projetos
nessa área”, pontuou o diretor.
A conversa contou com a
presença do presidente da Câmara, vereador Paulo Correa, e da

secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Maria
Adélia Espinha de Lima Bueno.
“A prefeita me deu essa
missão desde a primeira reunião de secretariado já no dia
2 de janeiro. Ainda na primeira quinzena deste governo, já
nos reunimos com a direção da
Fatec e a vinda do polo de Barretos se concretizou antes de
seis meses desta gestão. Estou
muito feliz por ter dado certo”,
destacou Maria Adélia.
Todos os participantes desse
encontro, além do deputado federal Geninho Zuliani (DEM),
foram determinantes para tirar
do papel esse projeto que era
aguardado por pelo menos 14
anos. O primeiro ofício endereçado ao governo estadual pedindo sua vinda para Barretos
data de 13 de abril de 2007.
A vinda da Fatec era um
sonho dessa gestão, pontua a
prefeita Paula Lemos. “E esse
sonho só foi possível graças ao
trabalho em conjunto dessas
pessoas que estão aqui e de tantas outras que acreditaram nesse projeto. A minha expectativa
é de que até o final do quarto
ano do nosso mandato, a faculdade já tenha aberto todos os
seis cursos previstos”, afirmou.
O CURSO DE GESTÃO
HOSPITALAR
O curso de Gestão Hospitalar está com inscrições abertas até o dia 7 de junho pelo

site vestibularfatec.com.br.
Serão 40 vagas para o curso
que terá 3 anos de duração.
Inicialmente, as aulas serão
presenciais, no período da noite,
com previsão de início no segundo semestre. Contudo, a depender do Plano São Paulo de contenção da Covid-19, pode haver a
opção por aulas on-line também.
Nesse primeiro ano, a Fatec
vai ser instalada no Pavilhão
Fernando e Sorocaba dentro do
Hospital do Amor, na Rua Antenor Duarte Vilela, n° 1331,
no bairro Dr. Paulo Prata. Após
esse período, o projeto é levar
as atividades acadêmicas para
o prédio da Escola Antônio
Olímpio, no centro, mantendo
aulas práticas ainda no hospital.
ALTA
EMPREGABILIDADE
Os estudantes oriundos das
Fatecs costumam ter grande empregabilidade após os estudos.
De acordo com o coordenador
Paulo Sérgio Jorge, a média estadual é de que a cada 10 estudantes, sete saem empregados.
Isso se deve ao fato de que os
cursos oferecidos levam em
consideração os setores em que
a cidade é mais forte. No caso
de Barretos, o foco será a Saúde.
Nada mais justo, já que a cidade tem um dos maiores hospitais no tratamento de câncer
do mundo e ainda conta com
outras instituições hospitalares
de saúde privada e pública.

Crise Hídrica é tema de Seminário
Online na próxima terça-feira

População pode acompanhar o evento gratuitamente pelo YouTube do SAAE Barretos
Na próxima terça-feira, dia
1º de junho, o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Baixo Pardo/
Grande (CBH-BPG), promove,
das 9 às 11 horas, o Seminário Online sobre Crise Hídrica, pelo canal do YouTube do
SAAEB – Serviço Autônomo
de Água e Esgoto de Barretos,
gratuitamente. Toda a população pode participar sem que
haja a necessidade de inscrição.
O evento terá a participação da presidente do comitê e
prefeita de Barretos, Paula Lemos; do vice-presidente do comitê, Matheus Nicolino Peixoto Henares; de Cláudio Daher
Garcia, funcionário do DAEE
- Departamento de Águas e
Energia Elétrica; e de Hélio
Suleiman, diretor presidente
da Fundação Agência da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê que
possui experiência em temas
como inundações, drenagem
urbana, saneamento básico,
propagação
hidrodinâmica,
gerenciamento de projeto e
gestão de recursos hídricos.
A palestra “A Crise Hídrica que se avizinha”, será ministrada pelo professor Antônio Carlos Zuffo – graduado e
mestre em Engenharia Civil.
Durante o evento, o superintendente do SAAE Barretos, Waldo Villani Júnior,
e a secretária municipal de
Educação de Barretos, Jéssica
Maria Santos, apresentarão o
projeto socioambiental “Super Conscientes”.
A proposta será desenvolvida pelo SAAE Barretos em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação e apoio da

Seleta Ambiental, com foco na
participação de crianças da rede
de ensino municipal do 1º ao 5º
ano do Ensino Fundamental,
com ações educativas a partir
de personagens do Esquadrão
Ambiental, criados especialmente para a atividade.
“O Projeto Super Conscientes ficará disponível para
ser realizado nas demais cidades que compõem o comitê
(Altair, Bebedouro, Colina,
Colômbia, Guaraci, Icém,
Jaborandi, Morro Agudo, Orlândia, Terra Roxa e Viradouro, e em Guaíra e Pitangueiras
que mantém representação) ou
ser desenvolvido simultaneamente pelos municípios. Depois de apresentada a proposta
os municípios poderão entrar

em contato conosco para que
comecemos a organizar as
ações”, explicou Waldo Villani Júnior.
A unidade hidrográfica do
CBH-BPG apresenta vários
problemas ambientais, tais
como: perda acentuada de
água superficial provocada
pelo intenso desmatamento e
aceleração do processo erosivo em áreas urbanas e rurais;
perda de solos férteis; assoreamento e risco de desperenização de cursos de água;
lançamento de esgotos urbanos não tratados; disposição
irregular de lixo; exploração
sem controle de água subterrânea e o aumento crescente
da demanda de água, especialmente para uso em irrigação.

Paula Lemos agradece empresa Biosev por
doação de 3.500 testes rápidos de Covid-19

A empresa Biosev formalizou na última quarta-feira
(26), a entrega de uma doação de 3.500 testes rápidos de
Covid-19 para a rede pública
municipal de Barretos.
A ação faz parte da plataforma de responsabilidade social corporativa da companhia
e só foi concretizada por conta de um pedido da prefeita
Paula Lemos.
“Essa doação vem ao encontro da política que a empresa está adotando desde o
início da pandemia. Já foram
doados 300 litros de álcool
em gel e 20 mil litros de álcool 70° para Barretos. Temos
muitos trabalhadores que são
daqui, então, é uma forma de
contribuir com a sociedade
nesse momento”, comentou
Nivaldo Grizotto, gerente
agrícola da Usina Continen-

tal, de Colômbia.
A Unidade Básica de Saúde do Barretos 2 foi a escolhida para marcar a entrega dos
kits de testes. Além da prefeita Paula Lemos, do secretário
municipal de Saúde, Kleber
Rosa, do médico infectologista
Guilherme Freire, funcionários
da Biosev e da rede municipal
de saúde também participaram
do ato da entrega.
DIAGNÓSTICO RÁPIDO
Os testes doados são do tipo
SWAB, ou seja, são coletadas
amostras da garganta e do nariz das pessoas que apresentarem sintomas semelhantes aos
da Covid-19 e o resultado fica
pronto em poucos minutos.
O médico infectologista
Guilherme Freire aponta que a

testagem é fundamental para o
combate à doença, somando-se à prevenção como o uso de
máscaras e álcool em gel e, também, à vacinação. “Estes testes
ajudam a identificar os doentes
para que eles possam ficar isolados e dar continuidade à transmissão da doença”, explicou.
A prefeita Paula Lemos, por
sua vez, agradeceu à empresa
pela doação tão importante.
“Fizemos questão de vir a uma
unidade de saúde para mostrar às pessoas que, assim que
apresentarem algum sintoma,
devem imediatamente procurar o postinho e realizar o teste.
Além disso, peço encarecidamente para que evitem aglomerações e utilizem sempre a
máscara”, completou a prefeita.

Micro e pequenas
empresas são 92,4% do
total de inadimplentes
Os negócios de menor porte continuam sendo a maioria
dos inadimplentes, representando 92,4% do total em
abril/21. Considerando apenas os micro e pequenos, o
indicador mostra alta de 0,3%
em abril/21, com relação a
março do mesmo ano.
O dado foi impulsionado
principalmente pelo crescimento de 0,6% na região Sudeste. Nordeste (0,1%) e Sul
(0,2%) também tiveram alta,
enquanto o Norte não apresentou mudanças no período.
O Centro-Oeste foi o único a
ter queda (-0,1%).
Na análise interanual, houve redução de 4,9% em abril,
puxada pelo setor do comér-

cio. Este apresentou a maior
retração no período, de 6,7%,
seguido por indústria (-5,6%)
e serviços (-3,1%). O mesmo
ocorreu na visão de todos os
portes, que apresentou retração de 5,9% no período.
Rabi reforça que o comércio tem registrado menor participação entre os negativados
porque os donos de empreendimentos deste tipo conseguiram se reinventar durante
a pandemia, buscando novos
canais de venda e conquistando novos clientes.
Uma recente pesquisa da
Serasa Experian mostra que
73,4% dos empreendedores
estão vendendo online, principalmente via redes sociais.
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Região de Barretos receberá
R$ 1 milhão da Secretaria de Turismo

Repasses para obras em municípios de interesse turístico de todo o Estado totalizaram R$ 50,4 milhões
Os municípios de interesse
turístico (MITs) receberam uma
boa notícia na última terça-feira
(25). Durante encontro no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria assinou a autorização para que a Secretaria de
Turismo e Viagens possa celebrar convênios que preveem o repasse de R$ 50,4 milhões. Cada
MIT receberá R$ 360 mil para
iniciar ou prosseguir com obras e

melhorias de infraestrutura.
Com três MITs, a região
administrativa de Barretos receberá um total de R$ 1 milhão. Além de Barretos, serão
atendidos os municípios de
Bebedouro e Guaíra.
A criação dos MITs tem
como objetivo ampliar e qualificar a oferta turística do Estado de São Paulo. Com exceção das 70 estâncias (com um

regime próprio e consolidado
por décadas) todos os demais
575 municípios paulistas estão
aptos a se tornarem MITs, respeitado o limite de 140 vagas.
Para tanto devem preencher
alguns critérios como potencial turístico, ter um Conselho
Municipal de Turismo, serviço
médico emergencial, infraestrutura básica, Plano diretor de
turismo e atrativos turísticos.

No ano passado, para que as
210 cidades turísticas do Estado
(70 estâncias e 140 MITs) estivessem mais bem preparadas
para a retomada das viagens
no pós-pandemia, foram repassados R$ 223,3 milhões, com
foco na continuação das obras
em andamento. O mesmo princípio vem sendo adotado em
2021, quando devem ser concluídas mais de cem melhorias.

Estudantes da rede
estadual terão aulas
eletivas relacionadas ao
setor de viagens e turismo a
partir do segundo semestre
Parceria entre as Secretarias da Educação e de
Turismo e Viagens deve beneficiar alunos do ensino
médio e dos anos finais do ensino fundamental

Paula Lemos assina convênio do
programa Município de Interesse Turístico

A prefeita de Barretos, Paula
Lemos, esteve na última terça-feira (25), no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, para assinar um convênio
que dará à cidade recursos para
serem utilizados em obras e melhorias de infraestrutura.
Barretos receberá esse
montante, de R$ 360 mil, por
ser um Município de Interesse Turístico (MIT), uma conquista importante.
“É um orgulho para o nosso
município poder estar entre os
contemplados com esse progra-

ma. Esse dinheiro vai ser muito
importante para fazer do turismo uma das principais alavancas de crescimento econômico
no pós-pandemia”, comentou a
prefeita Paula Lemos.
O evento teve a participação
do governador João Dória, do
vice-governador, Rodrigo Garcia, do secretário de Turismo
do Estado de São Paulo, Vinicius Lummertz, e do secretário
de Educação do Estado de São
Paulo, Rossieli Soares.
“Hoje estamos iniciando esse
processo numa retomada muito

importante dos valores do turismo, confiantes que gradualmente
poderemos retomar as atividades
econômicas de forma segura,
respeitando os protocolos, a vida
e a saúde. É fundamental termos
sempre o sentimento de que sem
pessoas, não há economia”, afirmou João Doria.
A criação dos MITs tem
como objetivo ampliar e qualificar a oferta turística do Estado. “É um dia histórico para
o turismo de São Paulo e do
Brasil. É um marco da retomada do programa que foi im-

plantado desde o primeiro dia
desse governo com intenção
clara de colocar o turismo no
centro da estratégia do desenvolvimento do Estado de São
Paulo”, disse Vinícius Lummertz, secretário de Turismo.
COLABORAÇÃO
TÉCNICA
Ao lado do secretário municipal de Turismo, Cuiabano Lima,
o presidente da Associação dos
MITs do Estado de São Paulo e
prefeito de Nazaré Paulista, Murilo Pinheiro, colocou a entidade
à disposição para colaborar com
Barretos em questões jurídicas,
técnicas e de engenharia. “Nós
queremos fomentar o turismo no
Estado de São Paulo. Parabenizo
ao Cuiabano e a prefeita Paula
pelo trabalho que vêm desenvolvendo”, comentou.
CONQUISTAS
IMPORTANTES
O saldo da visita da prefeita
Paula Lemos à capital paulista foi
muito positivo. “Esses recursos
mostram que Barretos tem uma
importância grande no turismo e
na economia do Estado. Seguirei
batalhando por novas conquistas
como essas anunciadas”, afirmou a prefeita de Barretos.

Nove em cada 10 brasileiros consideram grave a
situação da pandemia, segundo pesquisa da CNI
Nove em cada 10 brasileiros
consideram grave a situação da
pandemia de Covid-19 no Brasil. A informação é da segunda
etapa da pesquisa “Os brasileiros, a pandemia e o consumo”,
da Confederação Nacional da
Indústria (CNI). De acordo
com o levantamento, o cenário
é considerado grave por 89%
da população. Há um ano, esse
percentual era de 80%.
Para o diretor científico da
Sociedade de Infectologia do
Distrito Federal, José David
Urbaéz, o aumento da percepção de gravidade da pandemia
se deu pelo próprio agravamento da doença no Brasil,
no início de 2021.
“Esse aumento na percepção da gravidade é o cenário
que se construiu com a recrudescência [da Covid-19] e
que de alguma forma mexeu
com o negacionismo e a falta
de percepção da realidade. As
cenas terríveis de pacientes se
sufocando por falta de oxigênio, o colapso nas estruturas
hospitalares, o aumento significativo do número de casos
e de óbitos; tudo isso cria um
conjunto narrativo extremamente sensibilizador à população”, afirma.
A pesquisa foi realizada entre 16 e 20 de abril, com 2.010
pessoas. Para 93% das mulhe-

res entrevistadas, a situação é
grave ou gravíssima. Já entre
os homens, esse percentual é
de 85%. Por faixa etária, 86%
da população entre 25 e 40
anos consideram a pandemia
como grave. Já entre aqueles
com mais de 60 anos, essa percepção sobe para 92%.
José David Urbaéz também cita outros fatores que
levaram a população a se
conscientizar sobre a gravida-

de da pandemia, como a falta
de sedativos para pacientes
que precisam de intubação; as
novas cepas do coronavírus,

mais transmissíveis e letais;
e o aumento de internações e
mortes entre pessoas mais jovens pela Covid-19.

O Governador João Doria
anunciou uma parceria entre
as Secretarias da Educação
e de Turismo e Viagens para
oferta de disciplinas eletivas
sobre o setor de viagens e turismo. As aulas devem ocorrer a partir do segundo semestre para estudantes do ensino
médio e dos anos finais (6º ao
9º) do ensino fundamental da
rede pública estadual.
A iniciativa tem como objetivo aliar educação à inovação e ao empreendedorismo, apresentando o turismo
e seus diversos segmentos
como fator de desenvolvimento pessoal e profissional.
Por meio do Programa
Inova Educação, serão oferecidas atividades educativas para o desenvolvimento

intelectual, emocional, social e cultural dos estudantes, com disciplinas eletivas,
projeto de vida e de tecnologia e inovação.
A secretaria alinhou três
grupos de eletivas: Expresso
Turístico para alunos do 6° e
7° ano, Turismo de Natureza
e Aventura para 8° e 9° ano,
e Redes Turísticas para o ensino médio.
RECURSOS
PARA MUNICÍPIOS
TURÍSTICOS
O governador também autorizou a assinatura de convênios com 140 Municípios de
Interesse Turístico (MITs) no
valor de R$ 50,4 milhões. Os
recursos serão utilizados para
obras e melhorias de infraestrutura das cidades.

Avanço da informalidade é
obstáculo para o futuro da
economia, alerta Dieese

No setor de serviços, uma em cada cinco vagas sem
carteira assinada deixou de existir durante a pandemia
Em função da pandemia,
a renda do trabalho teve redução global de US$ 3,7 bilhões.
A queda registrada no último
ano e meio equivale a 4,4%
do PIB mundial. Os dados foram lembrados na 109ª edição
da Conferência Internacional
do Trabalho, inaugurada na
última quinta-feira (20).
No Brasil, a situação é
agravada por conta do aumento da informalidade. O setor
de serviços, por exemplo, o
mais atingido pela crise, registrou redução de 20% das
vagas informais, segundo o
Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV).
Além do avanço do desemprego, o diretor técnico
do Dieese, Fausto Augusto
Junior, aponta como principais consequências a redução
de renda e o aumento da pobreza. Com a capacidade de
consumo reduzida, uma eventual retomada da economia
fica ainda mais prejudicada.
“Temos hoje uma somatória de duas grandes crises.
Uma que advém da própria
pandemia. Do outro lado,
uma crise do ponto de vista
da seguridade do trabalho”,
disse Fausto, em entrevista a

Glauco Faria no Jornal Brasil
Atual. Segundo ele, as promessas de que a precarização
dos direitos trabalhistas resultaria em redução da informalidade não se confirmaram.
DE VOLTA AO PASSADO
Essa agenda começou a
ser implementada com a “reforma” trabalhista do governo
Temer. E vem sendo aprofundada no governo Bolsonaro.
Como resultado, desde 2016
as desigualdades sociais vêm
se ampliando no Brasil. E as
principais vítimas desse processo são os jovens. De acordo com o IBGE, um terço das
pessoas com idade entre 18 e
24 anos estão desempregadas.
“Quando há uma quantidade grande de jovens que nem
sequer conseguem ocupação,
temos um desperdício de talento e de potencial que cobra
muito caro. Além de estar desempregado, o tempo médio
fora do mercado é muito longo, de mais de dois anos”, avaliou o diretor do Dieese.
Nesse sentido, é necessário
pensar novamente em políticas
de qualificação que melhorem
a inserção dos jovens no mercado, além de reverter o quadro de precarização dos direitos trabalhistas. (Fonte: RBA)
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Secretário de Esportes enaltece o
trabalho do Barretos Esporte Clube

O Barretos EC terminou a
primeira fase do Campeonato
Paulista Série A 3 na vice-liderança. Jogando na cidade de
Batatais, o BEC venceu o time
local por 2 x 0 e ficou apenas um
ponto atrás do líder, Noroeste.
Na primeira fase se classificam as oito primeiras equipes que agora fazem o chamado mata-mata. O Touro do
Vale vai enfrentar o Primavera de Indaiatuba. O primeiro jogo já é nesta sexta-feira
(28), na casa do adversário e

o jogo de volta acontece na
próxima segunda-feira, 31 de
maio, no Estádio Fortaleza.
Para atender as exigências
da FPF a diretoria do Barretos EC correu contra o tempo para atender as normas de
segurança e deixar o Estádio
Antônio Gomes Martins em
condições de abrigar os jogos
na temporada 2021.
“Mesmo em ano de torcedor ausente das arquibancadas
e com baixa arrecadação com
patrocinadores, a diretoria bus-

cou parceiros e o resultado é de
encher o torcedor de orgulho e
merece o nosso reconhecimento”, enalteceu o secretário de
Esportes, Tony Carvalho.
Agora todos esperam o retorno do tricolor da rua 20 a
série A 2 no ano que vem. O
secretário deixou claro “otimismo sim, porém um degrau por vez. Conseguimos a
classificação e agora vamos
encarar o Primavera em dois
jogos, e vamos em frente com
o apoio do torcedor”.

“Será possível vacinar a população acima de 18
anos até o fim de 2021”, diz ministro da Saúde

A população brasileira
acima de 18 anos deve ser
vacinada até o fim de 2021. É
isso que estima o ministro da
Saúde, Marcelo Queiroga. O
ministro participou de audiência conjunta das comissões
de Fiscalização Financeira e
Controle e de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados na última quarta-feira (26) e avaliou as ações da
pasta no combate à pandemia,
com projeções futuras.
“Com as articulações realizadas pelo Ministério da
Saúde será possível, com o
empenho de todos, vacinar
a população brasileira acima de 18 anos até o final de
2021. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso compromisso”, afirmou Queiroga.
O ministro também adian-

tou um ato do governo federal
que pode dar mais velocidade
ao processo de imunização.
Segundo ele, Bolsonaro deve
assinar, já na próxima semana, um acordo para produção
de Ingrediente Farmacêutico
Ativo (IFA) da vacina contra a
Covid-19 no Brasil, por meio
de contrato com a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Na última semana, a produção de imunizantes do Instituto Butantan e da Fiocruz
chegou a ser paralisada por
falta de insumos da China. O
ministro da Saúde lembrou no
Congresso que, mesmo com a
suspensão temporária, o Brasil é hoje “um dos cinco países que mais distribuem vacinas para a sua população”.

Novas regras para fiscalização e inspeção de produtos
de origem animal entram em vigor em 120 dias
Nova legislação aprovada na Assembleia foi sancionada e publicada nesta quinta-feira (27)
As novas regras de inspeção e fiscalização sanitária e
industrial dos produtos de origem animal, aprovadas pelos
parlamentares da Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo, devem entrar em vigor
em 120 dias por meio da Lei
17.373/21, sancionada e publicada nesta quinta-feira (27)
pelo Executivo estadual.
O texto foi aprovado neste mês com alterações na redação original encaminhada
pelo governo. De acordo com
a nova lei, além das vistorias
feitas pelo Serviço de Inspeção de São Paulo (Sisp), vinculado à Secretaria da Agricultura e Abastecimento, o
Estado poderá credenciar profissionais e empresas privadas
para a atividade de inspeção.
As ações de fiscalização,
inspeção e reinspeção dos
animais destinados ao abate e as carnes, pescado, leite,
ovos, produtos de abelha e derivados, deverão respeitar os
princípios da preservação do
meio ambiente e da proteção
à saúde pública, defesa sanitária e do bem-estar animal, e
estar em conformidade com a
Lei Federal 1.283/1950, que
trata do tema e normas do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária.
INFRAÇÕES E
PENALIDADES
Segundo a lei, entre as infrações descritas na norma,
estão: condições inadequadas
de higiene e sanitárias, descumprimento dos preceitos
de bem-estar animal, o desrespeito à capacidade máxima de abate, industrialização
e armazenamento, fraude de
registros sujeitos à verificação
pelo Sisp e fraudar documentos oficiais relativos às atividades de inspeção e fiscalização sanitária.
As punições variam entre
medidas cautelares, sanções
administrativas e interdição e
suspensão das atividades. As
sanções administrativas podem resultar em multas de até
R$ 145,4 mil com a possibilidade de ser dobrada, em caso
de reincidência.
A interdição total ou parcial do estabelecimento pode-

Congresso Brasileiro do
Agronegócio 2021 abre as inscrições

As inscrições para o Congresso Brasileiro do Agronegócio 2021 estão abertas. Promovido virtualmente no dia 2
de agosto, o evento é uma realização da ABAG - Associação
Brasileira do Agronegócio e da
B3 - A Bolsa do Brasil e trará
o debate sobre o tema central
Nosso Carbono é Verde.
Para se inscrever gratuitamente, basta acessar o site oficial. Ao realizar sua inscrição,
o participante receberá, em
primeira mão, informações
sobre o evento virtual, bem
como os Anais do Congresso.

Consolidado como um dos
principais eventos de conteúdo
do agro nacional, esta edição
contará com três painéis: Energia Limpa e Sustentável, Brasil
Verde e Competitivo, e O Futuro do Agro no Comércio Mundial, que terão o depoimento de
um especialista em cada tema
e o debate de profissionais que
atuam na área. A moderação será
do jornalista William Waack.
A programação terá início
às 9 horas, com as mensagens
de Tereza Cristina, ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; de Tarcísio Gomes de

Freitas, ministro da Infraestrutura, e do deputado federal Sérgio
Souza, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Marcello Brito, presidente do Conselho Diretor da Abag, e Gilson
Finkelsztain, CEO da B3, conduzirão a cerimônia de abertura.
Além dos painéis, a ABAG
fará uma homenagem especial
ao ex-ministro Alysson Paolinelli, indicado ao Nobel da Paz
2021. A apresentação ficará a
cargo do também ex-ministro
Roberto Rodrigues, coordenador
do FGVAgro. A ministra Tereza
Cristina também será homena-

geada com o Prêmio Ney Bittencourt de Araújo – Personalidade
do Agronegócio. O Prêmio Norman Borlaug – Sustentabilidade
será entregue à Celso Moretti,
presidente da Embrapa.
A última edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio, também promovida virtualmente, reuniu mais de 8.000
participantes, um público formado por empresários, líderes
setoriais, autoridades públicas
ligadas aos governos federal,
estadual e municipal, diversos
parlamentares, além de profissionais ligados ao agro.

rá acontecer quando a infração consistir na adulteração
ou falsificação habitual do
produto, ou quando o médico
veterinário oficial verificar,
em vistoria técnica, a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas.

A regulamentação da lei
será feita pelo governador, cabendo ao secretário da Agricultura e Abastecimento, em
conjunto com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária,
editar normas técnicas complementares.
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